
 

Regulamin Promocji „rachunek z premi�”  

 

§ 1. Organizator Promocji 
 

1. Promocja „rachunek z premi�” zwana dalej Promocj� organizowana jest przez 

BRE Bank SA – (mBank) z siedzib� w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, 

wpisany do rejestru przedsi�biorców Krajowego Rejestru S�dowego przez S�d 

Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

S�dowego pod numerem KRS 0000025237, posiadaj�cy numer identyfikacji 

podatkowej NIP: 526-021-50-88, o wpłaconym w cało�ci kapitale zakładowym, 

którego wysoko�� wg stanu na dzie� 01.01.2013 r. wynosi 168.555.904 złote 

zwany dalej „mBankiem” lub „Organizatorem”.  

2. Do zada� Organizatora nale�y bie��ce nadzorowanie, czy w zwi�zku z 

przebiegiem Promocji nie powstaje zagro�enie wyst�pienia konfliktów interesów 

pomi�dzy mBankiem a pracownikami mBanku lub Klientami mBanku. 

3. BRE Bank SA z siedzib� w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18  jest 

administratorem danych osobowych Uczestników Promocji w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z pó�niejszymi zmianami) w zakresie danych 

osobowych przetwarzanych w zwi�zku z realizacj� warunków umów zawartych z 

mBankiem w celu przeprowadzenia niniejszej Promocji.  

4. Wszystkie dane osobowe Uczestników Promocji b�d� przetwarzane w siedzibie   

mBanku Bankowo�� Detaliczna BRE Banku S.A., Al. Piłsudskiego 3, 90-368 

Łód�, w celu przeprowadzenia Promocji okre�lonej niniejszym regulaminem 

(zwanym dalej „Regulaminem”).   

5. Uczestnikowi Promocji, przysługuje prawo dost�pu do dotycz�cych go danych 

osobowych oraz ich poprawiania, a tak�e prawo ��dania usuni�cia danych 

osobowych przetwarzanych przez Organizatora w zwi�zku z niniejsz� Promocj�. 

 
§ 2 Czas trwania Promocji 

 
Do Promocji mo�na przyst�pi� w okresie od 01.04.2013 roku do 15.04.2013r.  
 
 
 
 

 



 

§ 3 Uczestnictwo w Promocji 
 

1. Promocja skierowana jest do nowych Klientów mBanku - osób fizycznych, 

maj�cych pełn� zdolno�� do czynno�ci prawnych, zwanych dalej Uczestnikami 

Promocji, którzy w okresie Promocji spełni� nast�puj�ce warunki:  

a) zło�� wniosek o otwarcie rachunku oszcz�dno�ciowo rozliczeniowego 

eKONTO z Promocj� oraz wniosek o wydanie debetowej karty płatniczej do 

tego rachunku, 

b) zawr� z mBankiem umow� o prowadzenie rachunku oszcz�dno�ciowo 

rozliczeniowego eKONTO, zwanej dalej Umow�. 

2. Z Promocji nie mog� skorzysta� Klienci, którzy zło�yli wniosek o otwarcie 

rachunku oszcz�dno�ciowo rozliczeniowego eKONTO przed dniem 01.04.2013 

r. lub w dniu 01.04.2013 r. posiadali ju� rachunek oszcz�dno�ciowo 

rozliczeniowy eKONTO w mBanku. 

3.  W Promocji nie mog� wzi�� udziału Klienci otwieraj�cy rachunek wspólny.  

 

 
§ 4. Zasady przyznawania Premii w ramach Promocji 

I Premia za zawarcie Umowy  

1. Uczestnik Promocji otrzyma jednorazow� premi� w wysoko�ci 60 zł za zawarcie 

Umowy, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 1.  

2. Premia wypłacana b�dzie na rachunek eKONTO Uczestnika pomi�dzy 10 a 15 

dniem kalendarzowym miesi�ca nast�puj�cego po miesi�cu, w którym nast�piło 

zawarcie Umowy.                                                 

 

II Premia za płatno�ci kart� 

1. Premi� za płatno�� kart� Uczestnik Promocji otrzymuje raz w miesi�cu, przez 

okres 12 kolejnych miesi�cy kalendarzowych, pocz�wszy od drugiego miesi�ca 

liczonego od miesi�ca, w którym zawarto Umow�. Premia b�dzie wypłacana w 

postaci zwrotu na rachunek eKONTO kwoty 2 PLN za ka�d� płatno�� kart�, o 

której mowa w § 4. II ust. 2, po spełnieniu warunków, o których mowa w § 4. II 

ust. 3, nie wi�cej jednak ni� 30 PLN w danym miesi�cu kalendarzowym. 

2. Za płatno�� kart� uznaje si�: 

a) bezgotówkowe transakcje zakupu dokonane w punktach handlowo-

usługowych w danym miesi�cu kalendarzowym,  



 

b) transakcje bezgotówkowe wykonane przy pomocy wydanej do 

rachunku eKONTO karty debetowej lub karty kredytowej, powi�zanej z tym 

rachunkiem,  

c) transakcje o warto�ci minimum 10,00 PLN. 

3. Zwrot za dany miesi�c kalendarzowy nast�puje po spełnieniu ł�cznie 

nast�puj�cych warunków: 

a) dokonanie transakcji, o których mowa w § 4. II ust. 2 w danym miesi�cu, 

b) nieanulowanie transakcji, o których mowa w § 4. II ust. 2 do 15 dnia 

miesi�ca nast�puj�cego po miesi�cu, w którym transakcja została 

wykonana, rozumiane  jako zwrot towaru, 

c) zapewnienia w danym miesi�cu jednorazowego wpływu na rachunek 

eKONTO w kwocie nie ni�szej ni�: 

• 500 PLN, w przypadku Uczestników Promocji, którzy w dniu zawarcia 

Umowy mieli mniej ni� 27 lat, 

• 1000 PLN, w przypadku Uczestników Promocji, którzy w dniu zawarcia 

Umowy mieli 27 lat lub wi�cej, 

przy czym wpływ na rachunek musi pochodzi� z rachunku nienale��cego 

do Uczestnika Promocji.  

4. Ł�czna warto�� premii za płatno�� kart� w okresie 12 kolejnych miesi�cy 

kalendarzowych, pocz�wszy od drugiego miesi�ca liczonego od miesi�ca, w 

którym zawarto Umow� wynosi maksymalnie 360 PLN.  

5. Premia wypłacana b�dzie Uczestnikowi w cyklach miesi�cznych pomi�dzy 10 a 

15 dniem kalendarzowym miesi�ca nast�puj�cego po miesi�cu, w którym 

spełnił on warunki, o których mowa w § 4. II ust. 3, w maksymalnej wysoko�ci 

30 PLN w ka�dym miesi�cu. 

 

III. Bonus 50% dodatkowej premii od płatno�ci 

 

1. Ka�dy Uczestnik Promocji, który w ka�dym z miesi�cy od drugiego do 

trzynastego, liczonych od miesi�ca, w którym zawarto Umow�, dokona 

płatno�ci, o której mowa w § 4. II ust. 2, kart� debetow� wydan� do rachunku 

eKONTO lub kart� kredytow� powi�zan� z tym rachunkiem na ł�czn� kwot�: 

a) min. 250 PLN, w przypadku Uczestników Promocji, którzy w dniu zawarcia 

Umowy mieli mniej ni� 27 lat lub 

b) min. 500 PLN, w przypadku Uczestników Promocji, którzy w dniu zawarcia 

Umowy mieli 27 lat lub wi�cej 



 

otrzyma on dodatkowy bonus w wysoko�ci 50% kwoty premii otrzymanej za 

dany miesi�c od płatno�ci kart�, o której mowa w § 4. II ust. 2. 

2. Ł�czna warto�� bonusa 50 % dodatkowej premii od płatno�ci wynosi 

maksymalnie 180 PLN. 

3. Ł�czny bonus, o którym mowa w § 4. III ust. 1 powy�ej, zostanie wypłacony 

jednorazowo pomi�dzy 10 a 15 dniem roboczym czternastego miesi�ca 

liczonego od miesi�ca, w którym zawarto Umow�, pod warunkiem, �e w ka�dym 

z miesi�cy od drugiego do trzynastego, liczonych od miesi�ca, w którym 

zawarto Umow�, spełni warunek opisany w § 4 . III ust. 1. 

4. Ł�czna warto�� premii za zawarcie Umowy, premii za płatno�ci kart� i bonusa 

50% dodatkowej premii od płatno�ci wynosi maksymalnie 600 PLN.  

 

§ 5 Reklamacje 

1. Reklamacje zwi�zane z uczestnictwem w Promocji, Uczestnik mo�e składa� 

pisemnie na adres mBank, Bankowo�� Detaliczna BRE Banku S.A., Skr. Poczt. 

2108, 90-959 Łód� 2 z dopiskiem „rachunek z premi�” lub poprzez zgłoszenie 

ich na mLinii pod numerem telefonu: 801 300 800, +48 42 6 300 800. 

Szczegółowe zasady składania i rozpatrywania reklamacji okre�la „Regulamin 

przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w mBanku” dost�pny na stronie 

internetowej www.mbank.pl. 

2. Reklamacja powinna zawiera�: imi� i nazwisko Uczestnika Promocji, adres 

do korespondencji jak równie� opis podstaw reklamacji (oraz podpis 

wnosz�cego reklamacj� – w przypadku reklamacji składanej pisemnie). 

3. Post�powanie reklamacyjne prowadzone jest przez mBank. 

4. Reklamacje rozpatrywane b�d� w terminie 30 dni od daty ich otrzymania 

przez mBank. 

5. O wyniku post�powania reklamacyjnego Uczestnik Promocji zostanie 

powiadomiony z zachowaniem formy zło�enia reklamacji. 

6. Decyzja Organizatora w przedmiocie rozpatrywanej reklamacji jest decyzj� 

ostateczn� w ramach prowadzonego przez Organizatora post�powania 

reklamacyjnego, co nie wył�cza ani nie ogranicza uprawnie� Uczestnika 

Promocji do dochodzenia swoich roszcze� na podstawie powszechnie 

obowi�zuj�cych przepisów prawa. 

7. Uczestnikowi przysługuje mo�liwo�� zwrócenia si� o pomoc do: 



 

a) Organizacji konsumenckich (Miejscowy lub Powiatowy Rzecznik 

Konsumenta), 

b) Arbitra Bankowego przy Zwi�zku Banków Polskich. 

8. W przypadku nieuwzgl�dnienia reklamacji lub rozpatrzenia reklamacji 

niezgodnie z ��daniem Uczestnika, Uczestnik mo�e wyst�pi� z powództwem 

do S�du powszechnego. 

9. Organizator Promocji, który jest cz��ci� detaliczn� BRE Banku SA podlega 

nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. 

 

§ 6. Postanowienia ko�cowe 

 

1.  Tre�� niniejszego Regulaminu jest dost�pna: 

a) w siedzibie mBanku  – mBank,  Bankowo�� Detaliczna BRE Banku S.A., 

Al. Piłsudskiego 3, 90-368 Łód�, 

b) u operatorów Centrum Obsługi Telefonicznej, pod numerem mLinii 801 

300 800 (z telefonów stacjonarnych) lub +48 42 6 300 800 (z telefonów 

komórkowych), 

c) na stronie internetowej www.mbank.pl 

2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem okre�laj�cym szczegółowe 

zasady Promocji pod nazw� „rachunek z premi�”. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie maj�: 

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszcz�dno�ciowo 

rozliczeniowych i oszcz�dno�ciowych w mBanku, Regulamin wydawania i 

u�ywania debetowych kart płatniczych w mBanku, „Regulamin przyjmowania i 

rozpatrywania reklamacji w mBanku”. 

4. Ka�da Promocja organizowana przez mBank jest odr�bna i oparta o odr�bne 

regulaminy. 

5. Uzyskana premia podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem 

dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 68 ustawy z 

dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 

2000 r. Nr 51, poz. 307).  

 


